
 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                           

 

XVII KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI 

WYOBRAŹNIĄ MALOWANE 

 

Podróże do krainy wyobraźni, które odbywamy dzięki książkom, pozwalają nam 

poznawać baśniowe miejsca, świat smoków, wróżek, elfów, krasnali, jednorożców, istot, 

które są wytworem fantazji, części świata lub całej rzeczywistości zupełnie odmiennej od tej, 

którą znamy z życia. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy, narysujcie lub namalujcie ilustracje do utworów,  

w których pojawiają się fantastyczne postacie i niezwykłe miejsca. Najlepsze prace 

nagrodzimy, pokażemy na wystawie  i  stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

 

ORGANIZATOR: 

 

– Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach 

  

 

WARUNKI: 

 

1. W konkursie może brać udział każde dziecko w wieku od 5 do 10 lat. 

Każdy uczeń może zgłosić wyłącznie jedną samodzielną pracę, wykonaną do 

przeczytanej książki i nie wzorowaną na istniejących ilustracjach. 

 

2. Praca może być wykonana w następujących technikach plastycznych: 

- kredka świecowa 

- pastele suche, olejne 

- farby  

 

3. Regulamin ogranicza wielkość pracy od formatu A-4 do A-3  

Prace o innym rozmiarze (mniejsze lub większe) nie będą przyjmowane. 

 

4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez doręczenie pracy do najbliższej filii Miejskiej  

    Biblioteki Publicznej w Kielcach lub na adres Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach  

    25-406 Kielce, ul. M. Konopnickiej 5 z dopiskiem: Konkurs: Wyobraźnią malowane 

 

5. Sposób opisania pracy na tylniej stronie: 

- nazwisko i imię dziecka, wiek 

- tytuł utworu, do którego wykonana jest ilustracja 

- imię i nazwisko opiekuna  

- kontakt: telefon, adres, e-mail 

 

6. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych przez Jury powołane przez   

organizatorów: 

I. Dzieci w wieku 5 – 6 lat  

Nagrody i wyróżnienia 



II. Dzieci w wieku 7 – 8 lat  

Nagrody i wyróżnienia 

III. Dzieci w wieku 9 – 10 lat 
Nagrody i wyróżnienia 

 

7. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz nie  

zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej. Zastrzegają sobie także możliwość 

dysponowania pracami, publikacji nagrodzonych prac w mediach, na stronie internetowej 

MBP i w innych materiałach dotyczących wystawy oraz w ramach promocji konkursu. 

8. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w celu i wyłącznie 

   do realizacji konkursu.             

TERMINARZ KONKURSU: 

 

1. Konkurs trwa od 03.02.2020 r.  

2. Prace przyjmowane będą do 22 marca 2020 r. 

3. Do 10 kwietnia 2020 r. obrady jury, wybór finalistów. 

4. Do 24 kwietnia 2020 r. powiadomienie finalistów o zakwalifikowaniu się  

do wystawy pokonkursowej. 

5. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się 6 maja 2020 r.  

Dokładna godzina i miejsce wernisażu podane zostaną na stronie internetowej biblioteki.  

6. W przypadku nieobecności finalisty na otwarciu wystawy i wręczeniu nagród  

organizatorzy proszą o kontakt w godz. 9–15, tel. 41 368 54 09. 

 

 

 

PARTNERZY  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


